
Директори місцевих
центрів з надання БВПД

пройшли workshop
присвячений
профілактиці

професійному вигоранню

«Самостійно надати собі раду у
випадку професійної деформації
досить складно, і, у деяких випадках,
навіть неможливо. Тому моя порада –
це залучати до надання допомоги
психолога, який зможе проводити як
індивідуальну роботу, так і групову,
шляхом проведення тренінгів,
воркшопів з колективом. Такі заходи
сприяють не тільки профілактиці
емоційному та професійному
вигоранню, а і покращенню
стресостійкості та ресурсного стану
фахівців»- зазначає спікер
заходу Вікторія Корсунська.

Правові засади
відновлення

платоспроможності
фізичної особи

Працівники центрів з надання
безоплатної вторинної правової
допомоги пройшли навчання щодо 
надання консультацій з питань
банкрутства фізичних осіб. Читати
більше

Команда PRAVOKATOR спільно з
командою Координаціного центр з
надання правової допомоги підготували
відео, яке на прикладі однієї історії
розповідає про можливості застосунку
та як він може допомогти людині не
тільки отримати правову допомогу, а й
іншу корисну інофрмацію.

Як встигнути все?
Секрети тайм-

менеджменту для 
юристів

Чи часто Вам не вистачає годин в добі
або днів у тижні, щоб встигнути все що
запланували? Якщо відповідь «так» –
висновок простий: потрібно підвищувати
свої навички ефективного управління
часом. 

Прецедентне право чи
правова визначеність:

чим на сьогоднішній день
керуються правники та які
рішення стануть у нагоді

в практиці?

Відповідальність за
керування транспортними

засобами у стані
алкогольного сп’яніння:

думка адвоката

Фактчетінг. Як шерити
екологічно?

Ми живемо в часи шаленого ритму
життєдіяльності, в часи, коли аби
побачити людину не потрібно кудись
їхати — два кліки та вже йде live
розмова. Сьогодення — це швидкісний
обмін інформацією об’єми якої
неможливо уявити. 

LEGAL MATRIX:
Інформація, персональні
дані та їх захист онлайн

Дискусійний клуб Legal Matrix знову
відкрив свої віртуальні двері: зібрались
експерти, діяльність яких зосереджена
на захисті або вивченні прав людини, в
тому числі і онлайн.

Третейські суди у системі
альтернативних способів вирішення

спорів

Альтернативні позасудові способи
вирішення спорів: можливості їх
інтеграції у процедури надання

правової допомоги

Питання, які розглядались під час
вебінару:
- Третейські суди їх поняття та види.
- Що таке третейська угода?
- Проблемні питання компетенції
третейських судів.
- Порядок розгляду справ третейськими
судами та судовий контроль за їх
рішеннями.
- Міжнародний комерційний арбітраж як
різновид третейського суду.
Читати більше

Питання, які розглядались під час
вебінару:
1)Загальний огляд альтернативних
способів вирішення спорів.
2)Приклади застосування
альтернативних способів, переваги та
правові наслідки для сторін.
3)Результати досліджень в сфері
розвитку та застосування медіації в
Україні.
Читати більше

Онлайн-лекція "Медіатор та
учасники процесу медіації"

Вебінар “Медіація в Україні та її
місце в національному

законодавстві”

Питання, які  розглядались під час
онлайн-лекції:
- правовий статус медіатора; 
- компетентності та функції медіатора;
- права та обов'язки медіатора;
 - сторони медіації та хто така особа,
що має спроможність домовлятися
(критерії допуску);
-  учасники процесу медіації (фізичні та
юридичні особи, діти, законні
представники дітей, експерти, у т.ч.
перекладачі, психологи, лікарі,
педагоги, правники та інші учасники
процесу);  
- роль юриста/адвоката;  
- окремі питання взаємодії медіатора та
юриста/адвоката в процесі медіації.

Питання, які  розглядались під час
онлайн-лекції:
- місце медіації у правових механізмах
України: міжнародні та європейські
правові акти щодо медіації;
- досвід інших країн у впровадженні
медіації;
- термін «медіація» у законодавстві
України; правові засади здійснення
медіації в окремих сферах (соціальна
послуга, відновне правосуддя);
- основні положення проекту Закону
«Про медіацію» # 3504; 
- місце медіації під час судового
провадження.

Проєкт заяви про видачу
обмежувального припису

стосовно кривдника,
розроблений адвокатками

Гриценко Людмилою та
Бугаєць Тамарою

Запрошеним спікером став Дмитро
Мазурок, адвокат Харківської
правозахисної групи, учасник програми
«Адвокат Майбутнього», який вже має
власну практику ведення справ
у Європейському суді з прав людини та
поділився власним
досвідом з учасниками.
Вебінар був присвячений двом
питанням: загальним особливостям
звернення до ЄСПЛ та презумпції
невинуватості у фокусі практики
Європейського суду з прав людини.

Детальніше про вимоги до формуляру
заяви, умови прийнятності такої та інші
особливості звернень до ЄСПЛ можна
ознайомитись за наступними
посиланнями:
- Європейський суд з прав
людини. Питання й відповіді;
- ЄСПЛ у 50 запитання;
- Загальна інформація для заявників на
сайті Суду;
- Нотатка для заповнення формуляру
заяви;
- Найтиповіші помилки при заповненні
формуляру заяви;

Читати більше про вебінар

Важливим моментом було підкреслено 
розуміння негативних
висловлювань, які можуть порушувати
презумпцію невинуватості. Тут
Європейський суд каже, що стаття 6 § 2
Конвенції має на меті перешкодити
порушенню права на справедливий суд,
судовий розгляд внаслідок негативних
висловлювань, безпосередньо
пов’заних із судовим розглядом. Дмитро
Мазурок навів приклади справ про
негативні висловлювання, з якими
можна ознайомитись нижче:
Справа "Довженко проти України"
Справа "Грабчук проти України"
Справа "Хужин та інші проти Росії"
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інформаційного дайджесту

PRAVOKATOR в мережі

Проєктом Офісу Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як
ключовий чинник сталої демократії в Україні» спільно з Координаційним
центром з надання правової допомоги за підтримки мережі правових
клубів PRAVOKATOR та експертного супроводу професійних соціологів
проводиться соціологічне дослідження щодо визначення рівня обізнаності клієнтів
системи надання БПД та правової спільноти про основні права і свободи,
гарантовані положеннями Європейської соціальної хартії, та їх практичного
застосування. 

Метою дослідження є оцінка рівня обізнаності окремих категорій осіб із
соціальними правами людини, закріпленими в Європейській соціальній хартії та
поширеності застосування положень Європейської соціальної хартії правниками й
фахівцями соціальної сфери, а також оцінка потреб у навчанні для розробки
навчальних програм із соціальних прав, Європейської соціальної хартії та практики
Європейського комітету соціальних прав.

В рамках дослідження проводиться опитування осіб окремих цільових
аудиторій по всій території України як в телефонному режимі, так і шляхом
заповнення онлайн-анкет, зокрема: суддів судів загальної юрисдикції; працівників
системи безоплатної правової допомоги; студентів юридичних та соціальних
факультетів; адвокатів, зокрема тих, що надають безоплатну правову допомогу;
клієнтів системи безоплатної правової допомоги.
Наразі також продовжується анонімне онлайн опитування студентів, адвокатів та
суддів. Якщо ви відноситеся до однієї з зазначених категорій осіб та
зацікавлені у розширенні соціальних прав в України відповідно до
європейських стандартів пропонуємо долучитися до соціологічного
дослідження та взяти участь! Деталі на нашому сайті.

Новини

Експерти вважають, що у наш час  професійне вигорання є справжньою пандемією
на ринку праці. Щоб не потрапити до зони ризику, кожному з нас важливо не тільки
розуміти й приймати причини та наслідки синдрому емоційного вигорання, а й
навчитися відповідати за свій психологічний стан, зокрема, за власне переживання
стресу. Читати більше

Програма відновлення для неповнолітніх: адвокати
пройшли навчання з посередництва

Відбувся черговий тренінг з розвитку навичок медіації у кримінальному процесі в
рамках реалізації пілотного проєкту “Програма відновлення для неповнолітніх, які є
підозрюваними у вчиненні злочину”. 19 адвокатів, які співпрацюють з системою
БПД, протягом чотирьох днів  розвивали свої навички посередництва у
кримінальних справах. Читати більше

Система Безоплатної правової допомоги запустила
власний мобільний застосунок

23 липня в Міністерстві юстиції презентовано мобільний застосунок
«Безоплатна правова допомога». Проєкт реалізовано за підтримки
партнерів Міністерства юстиції та Координаційного центру з надання
правової допомоги – Міжнародного фонду «Відродження», Української
фундації правової допомоги та компанії-розробника IDev. Читайте більше
на сайті Координаційного центру.

Статті

Чи часто Вам не вистачає годин в добі або днів у тижні, щоб встигнути все що
запланували? Якщо відповідь «так» – висновок простий: потрібно підвищувати свої
навички ефективного управління часом. Така проблема особливо актуальна для
юристів – адже потрібно встигати все: спілкуватись з клієнтами, слідкувати за
законодавством, встигати на судові засідання, готувати позовні заяви, відповідати
на телефонні дзвінки… Цей список можна продовжувати до нескінченності. Як
знайти час на все? Розбираймося разом у статті! 

В даній статті ми пропонуємо вам ознайомитись з актуальною судовою практикою
Верховного Суду за 2019 – 2020 роки, у якій суд розглянув деякі спірні питання
застосування норм права та висловив свою думку щодо шляху розв`язання
конкретних правових проблем,  конкретних кейсів, з якими звертаються до суду.
Такі позиції касаційної інстанції є путівником кожному правнику, який вирішує
питання щодо застосування норм закону.
У цій статті ми використали огляд судової практики ВС, підготовлений суддею
Апеляційного суду Дніпропетровської області у відставці – Вірою Гайдук, яка
висловила власну точку зору щодо знакових рішень ВС 2019 – 2020 рр по деяких
категоріях цивільних справ. Читати більше на сайті.

Нещодавно соціальні мережі замайоріли новинами щодо зміни відповідальності за
керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.  Ще у 2018 році
Верховною Радою України було прийнято рішення про зміни у Кодексі України про
адміністративні правопорушення (надалі за текстом “КУпАП”) і Кримінальному
кодексі, у зв’язку з чим відповідальність за керування в нетверезому стані мала
стати кримінальним проступком. Однак, цього і досі не сталось. Як регулюється це
питання станом на зараз та на що слід звернути увагу – ми поговорили
з адвокатом та керівником громадської організації “Асоціації пішоходів
України” Поліною Павлюк. Читати більше

 Це вільний доступ творінь великих діячів культури, науки тощо. Особливо в часи
епідемії. Світ прийняв виклик та перейшов в онлайн. Запланували співбесіду? Будь
ласка, до зустрічі у відеоколі. Хочете в музей?Знамениті музеї створили онлайн
екскурсії по своїх залах. Бажаєте у подорож? Чого чекаєте?! Відкривайте YouTube
канал travel блогерів і ви вже блукаєте вулицями Берліна. Хочете знати все про
COVID-19? Що робиться у світі? Які результати політичних перегонів або економічні
перспективи твоєї країни? І тут зупиніться. Зачекайте перед тим як шерити пост,
який імпонує вам. Чи впевнені ви, що ця інформація не фейк? Чи не нанесе вона
шкоду комусь? Чи не накликаєте хейту та булінгу на себе через репост? ВАМ
ПОТРІБЕН ФАКТЧЕКІНГ! Читати більше

В модерованому експертному обговоренні взяли участь близько 20 осіб, серед яких
адвокати, фахівці системи надання безоплатної правової допомоги, журналісти та
експерти з інформаційної безпеки.Питання захисту інформації та персональних 
даних в інтернеті є вкрай актуальним, особливо в контексті незаконного
розповсюдження такої інформації через онлайн-сервіси, хмарні технології та
мобільні додатки, зокрема – відомі сумнозвісні чат-боти, які поширюють особисті
персональні дані українців, в тому числі військовослужбовців, котрі захищають
державу в умовах збройного конфлікту. Читайте більше на сайті.

Онлайн-навчання
Навчальний онлайн-курс ADR 

(альтернативні способи вирішення спорів)

Корисні матеріали

Надання правової допомоги дітям, які постраждали
від домашнього насильства

Для системи надання безоплатної правової допомоги захист прав осіб, які
постраждали від домашнього насильства є одним з ключових напрямків діяльності.
Після прийняття закону України «Про запобігання та протидію домашнього
насильства»,  особам, які постраждали від домашнього насильства було надано
доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Читати більше про захід.
З презентацією спікерки можна ознайомитись тут.

Особливості звернення до ЄСПЛ. 
Презумпція невинуватості у фокусі практики 

Європейського суду з прав людини
6 липня 2020 року для фахівців місцевих центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Харківської, Луганської, Сумської та Полтавської областей було
проведено вебінар «Окремі аспекти роботи ЄСПЛ. Презумпція
невинуватості у фокусі практики Європейського суду з прав людини».
Захід було проведено в рамках серії вебінарів WEB.LAW.Talk, запланованих
правовим клубом PRAVOKATOR.Харків на липень 2020 року.

Система надання БПД у мережі

http://pravokator.club/zvity-pro-zahody/pravovi-zasady-vidnovlennya-platospromozhnosti-fizychnoyi-osoby/
https://www.youtube.com/watch?v=gXBf_Tvl_ew
https://www.youtube.com/watch?v=RGOq1AgDMmw
https://www.youtube.com/watch?v=jeVZVS1GlqE
http://pravokator.club/news/tretejski-sudy-u-systemi-alternatyvnyh-sposobiv-vyrishennya-sporiv/
http://pravokator.club/news/pratsivnyky-systemy-bpd-prohodyat-onlajn-kurs-alternatyvni-pozasudovi-sposoby-vyrishennya-sporiv-mozhlyvosti-yih-integratsiyi-u-protsedury-nadannya-pravovoyi-dopomogy/
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